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Sammanfattning
I den här årsrapporten beskrivs verksamheten på Skarvikshamnens värmecentral under år
2020. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan.
Drifttid:

13 000 h

Förbrukad
naturgas/biogas:

1 300 kNm3

Förbrukad bioolja:

3 ton

Förbrukad pellets:

2 000 ton

Tillförd bränsleenergi:

23 000 MWh

Producerad avgiven
energi

19 000 MWh

Utsläpp till luft
Koldioxid biogent:

5 900 ton

Kväveoxider (NOX):

2,2 ton

Svaveldioxid (SO2):

0,4 ton

Stoft:

0,7 ton
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1 Administrativa uppgifter
Uppgifter om verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövare

Göteborg Energi AB

Organisationsnummer

556362-6794

Uppgifter om verksamheten
Anläggningsnummer

1480-1423

Anläggningsnamn

Skarvikshamnens värmecentral

Fastighetsbeteckningar

Rödjan 727:21

Besöksadress

Brännoljegatan

Ort

Göteborg

Prövningsnivå enligt
Miljöprövningsförordningen:

21 kap 11 § p.1 - Anmälningsplikt C och

Tillsynsmyndighet

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg

Miljöledningssystem

ISO 14001

Koordinater enligt SWEREF99 TM

Nord: 6399015, Ost: 313535

verksamhetskod 40.60. Anläggning för förbränning
med en totalt installerad tillförd effekt av mer än
500 kW men högs 20 MW.

Kontaktpersoner för anläggningen
Kontaktperson miljöfrågor

Lina Hammarstrand

Telefonnummer

031-62 62 07

E-postadress

lina.hammarstrand@goteborgenergi.se

Kontaktperson anläggningsfrågor

Jan Karlsson

Telefonnummer

031-62 59 54

E-postadress

jan.karlsson@goteborgenergi.se

Ansvarig för godkännande av årsrapport
Namn

Daniel Eklund

Telefonnummer

031-62 73 72

E-postadress

daniel.eklund@goteborgenergi.se

Postadress

Box 53

Postnummer/Postort

401 20 / Göteborg

Ort och datum

Underskrift
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2 Verksamhetsbeskrivning
Göteborgs fjärrvärme
Återvunnen värme utgör basen i Göteborgs fjärrvärmesystem, med energi från främst
industriella processer, avfallsförbränning och avloppsvatten. När utomhustemperaturen
sjunker tas produktionsanläggningar i drift. Göteborg Energi har flera olika anläggningar som
medger en flexibel produktion med olika typer av bränslen. En del produktionsenheter
(pannor/gasturbiner) går in tidigt i körordning och prioriteras därmed i de flesta fall när
utomhustemperaturerna sjunker och den återvunna värmen inte räcker till. Andra
produktionsenheter används när utomhustemperaturen sjunker ytterligare eller när de
prioriterade produktionsenheterna inte finns tillgängliga. I några anläggningar sker produktion
av kraftvärme, det vill säga både el- och värmeproduktion.

Allmänt om Skarvikshamnens värmecentral
Skarvikshamnens VC producerar värme för uppvärmning av i huvudsak cisterner,
petroleumprodukter och andra energiprodukter i Energihamnen i Göteborg. Värmecentralen
består av tre pannor och en fjärrvärmeväxlare där inkommande fjärrvärmevatten först värms
upp i värmeväxlare för att sedan ytterligare värmas upp i pannorna. Detta fjärrvärmesystem är
inte ihopkopplat med resten av Göteborg Energis system utan är ett eget system där den
återvunna värmen kommer från raffinaderier.
HP1 är en eldrörspanna som eldas med bioolja och naturgas/allokerad biogas. Den nya pannan
installerades under 2019 och har nu tagits i drift. HP3 eldas med naturgas/allokerad biogas och
HP4 är en pelletspanna placerad i en separat byggnad, se Figur 1 nedan. En sammanställning av
effekt och bränsle för befintliga pannor finns i Tabell 1.
Tabell 1. Sammanställning av pannornas effekt och bränsleslag.

Pannor Bränsle

Typ av panna

Installerad tillförd effekt
(MW) -Pannstorlek

HP1

Bioolja/Naturg
as/Biogas
Reservbränsle:
EO1

Konventionell
eldrörspanna

5

HP3

Biogas*

Bioswirl

4

HP4

Pellets

Roster l

3

Totalt:

12

* Biogas har köpts på marknaden och förts in på gasnätet enligt Grön Gasprincipen.

Eldningsolja 1 (Eo1) kan användas som reservbränsle till HP1 och även som startbränsle för
HP4 (pelletspannan).
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2.2.1 Anläggningens utformning
HP1 och HP3 är lokaliserade i en pannhall där det även finns ett pumprum, elrum samt kontor,
vilket illustreras i figur nedan. Cisternen som förser HP1 med flytande förnybart bränsle är
placerad utanför pannhallen.
HP4 är placerat i en intilliggande egen byggnad för pelletspannan och är ansluten till pannhall
via vattenledningarna. Pellets som utgör bränsle till HP4 förvaras i en silo i anslutning till
byggnaden. Aska från HP4 samlas upp i en askcontainer som är ansluten till pelletspannan.
Rökgaserna från HP4 passerar genom stoftreningsutrustning i form av multicyklon samt
slangfilter före utsläpp genom skorsten. För HP1 samt HP3 finns ingen reningsutrustning då
pannorna som eldas med bioolja respektive naturgas/allokerad biogas har tillräckligt bra
prestanda för att ge låga emissioner.
Pannornas rökgaskanaler går till en gemensam skorsten som står mellan de två byggnaderna
där även pelletssilo är placerad.

Figur 1 Planritning för anläggningen, oljepannan har nu bytts ut till en gas- och biooljeeldad
panna.
Under 2020 har det gjort omfattande åtgärder för att få ner stofthalten från pelletspannan, HP4,
efter ett miljötillbud som inträffade året innan. Dessa har resulterat i en rejäl minskning av
stofthalten från HP4.
Åtgärderna som har utförts är:





Nytt luftintag genom höjning av taket
Omfattande sotning av hela pannan
Rengöring och utbyte av delar i reningsutrustning (multicyklon och slangfilter)
Trimning av förbränningen för att optimera pannans körsätt.

Ytterligare ändringar som har skett under året är att brännarna på HP3 har byggts om för att
förbättra tillgängligheten av pannan.
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Lokalisering
Skarvikshamnens värmecentral (VC) är belägen i Energihamnen i den del som benämns
Skarvikshamnen i Göteborg. Anläggningen är omgiven av verksamheter för lossning, lagring och
utlastning av petroleumprodukter och andra förnybara energiprodukter. Öster om
Skarvikshamnen ligger Ryahamnen som också är en del av Energihamnen där Göteborg Energis
anläggningar Rya kraftvärmeverk, Rya hetvattencentral och GoBiGas är belägna. Mellan
Skarvikshamnen och Ryahamnen finns naturreservatet Rya Skog som består av lövskog med
mycket höga naturvärden. Skarvikshamnens VC angränsar i väster till Skandiahamnen, vilket är
Skandinaviens största containerhamn där 60 % av Sveriges containerhandel hanteras.
Spillvatten från anläggningen släpps till det kommunala spillvattennätet, som är anslutet till
Gryaabs avloppsreningsverk (Ryaverket) lokaliserat strax norr om Ryahamnen. Dagvatten från
anläggningen är anslutet till hamnens dagvattensystem.
Infart till området sker genom Energihamnens huvudport. Närmaste bostadsbebyggelse ligger
ca 1 km nordost om Skarvikshamnen.

Figur 2. Skarvikshamnens värmecentral är markerad med en röd cirkel. ©Eniro.

Huvudsaklig miljöpåverkan
Den mest betydande miljöpåverkan från anläggningen är utsläpp av rökgaser till luft.
Rökgaserna från eldning av naturgas genererar framförallt utsläpp av koldioxid och
6
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kväveoxider, men även mindre mängd stoft. Vid eldning av pellets samt Eo1 tillkommer utsläpp
av svaveloxider. Påverkan på miljön blir därmed främst bidrag till klimatförändringar,
försurning och övergödning av mark och vatten.
Hantering av bioolja, EO1 och andra kemikalier förekommer i verksamheten, vilket innebär en
risk för förorening av mark och vatten.
Inom bolagets miljöledningssystem har miljöpåverkan från produktionsanläggningarna tagits
fram i form av miljöaspekter. För de betydande miljöaspekterna finns miljömål uppsatta.

3 Gällande beslut och föreskrifter
Gällande beslut, förelägganden och anmälningar
Nedan listas de tillstånd, förelägganden och anmälningar som verksamheten i dagsläget är
berörd av samt en sammanfattning av vad besluten innebär. Efterlevnaden av försiktighetsmått
redovisas under avsnitt 3.4.
Skarvikshamnens värmecentral omfattas inte av kravet på miljörapport enligt
Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport (NFS 2016:8). Däremot har miljö- och
klimatnämnden i ett föreläggande daterat 26 september 2012 begärt en årlig så kallad
årsrapport. Årsrapporten bör innehålla motsvarande uppgifter som miljörapporterna för de
tillståndspliktiga verksamheterna.
Skarvikshamnens VC var tidigare tillståndspliktig, men på grund av ändringar i prövningsnivå
när miljöprövningsförordningen upprättades 2013, är anläggningen numera enbart
anmälningspliktig. I samband med att den nya pannan HP1 planerade att installeras anmäldes
anläggningen i sin helhet till miljöförvaltningen 2019 och tidigare tillstånd är numera upphävt.
Tabell 2. Gällande beslut, förelägganden och anmälningar

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2012-09-26

Miljö- och klimatnämnden Föreläggande om att inkomma med
årsrapport för Skarvikshamnens VC.
Dnr 10-2012-0251

2019-09-19

Miljö- och klimatnämnden Beslut om försiktighetsmått för anläggning
för förbränning med en total installerad
Dnr 2019-9964
tillförd effekt med högst 20 MW.

Tillståndsgiven och faktisk installerad effekt
Tabell 3. Tillståndsgiven och installerad effekt efter att den nya pannan installerats.

Tillståndsgiven tillförd effekt

Installerad tillförd effekt

20 MW

12 MW
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Efterlevnad av försiktighetsmått
Tabell 4. Föreläggande om försiktighetsmått för verksamheten enligt gällande beslut samt kommentar till
efterlevnad.

Myndighet och
beslutsdatum

Försiktighetsmått

Kommentar till efterlevnad

Miljö- och
1. Utsläpp av svaveldioxid (SO2) till luft
klimatnämnden, får inte överstiga 350 mg/Nm3 torr
2019-09-19
rökgas vid 3 % O2 vid eldning av
bioolja (ny anläggning).

Kravet gäller HP1 och
emissionsmätningar under 2020
uppvisade en SO2 halt på 0,5
mg/Nm3 vid 3 % O2.
Begränsningsvärden innehålls
därmed.

Kväveoxider

2. Utsläpp av kväveoxider (NOx) till
luft, beräknat som NO2, får inte
överstiga 300 mg/Nm3 torr rökgas vid
6 % O2 vid eldning av fast biobränsle
(2018-anläggning),

Kravet gäller för HP4. Mätning av
NOx på HP4 utfördes under 2020
och visade en halt på 100 mg/Nm3
vid 6 % O2.

250 mg/Nm3 torr rökgas vid 3 % O2
vid eldning av naturgas (2018anläggning),

Kravet gäller HP3. Mätning av NOx
under 2016 för HP3 uppmättes till
90 mg/Nm3.

200 mg/Nm3 vid 3 % O2 vid eldning av
Eo1 (2018-anläggning),

100 mg/Nm3 torr rökgas vid 3 % O2 vid
eldning av naturgas (ny anläggning)
eller 300 mg/Nm3 torr rökgas vid 3 %
O2 vid eldning av bioolja (ny
anläggning).

Kravet gäller den gamla
oljepannan HP1 som nu är utbytt
samt att använda Eo1 som
reservbränsle. Mätningen under
2016 uppvisade en NOx halt på 185
mg/Nm3 torr rökgas vid 6 % O2.
Kravet gäller den nya bioolje- och
gaspannan HP1 som inte tagits i
drift. Emissionsmätning 2020
visade en NOx halt på 68 mg/Nm3
vid 3 % O2 vid förbränning av
naturgas samt 258 mg/Nm3 vid
förbränning av bioolja.
Samtliga gränsvärden för
utsläpp av NOx har
underskridits.

Stoft

3. Utsläpp av stoft till luft får inte
överstiga 50 mg/Nm3 torr rökgas vid 6
% O2 för fast biobränsle (2018anläggning) respektive

Kravet gäller för HP4. Vid mätning
2020 uppmättes halten stoft från
HP4 på 11 mg/Nm3 som
medelvärde vid 6 % O2.

50 mg/Nm3 3 % O2 för bioolja (ny
anläggning).

Kravet gäller HP1. Mätningen
under 2020 uppvisade halter på 1,2
mg/Nm3 vid 3 %.

8

GÖTEBORG ENERGI AB
Årsrapport 2020
Skarvikshamnens Värmecentral

Diarienummer 10-2021-0077
Samtliga begränsningskrav för
stoft innehålls.

Buller

4. Emissionsmätningar av stoft och NOx
efter pelletspannan ska enligt rutin
kontrolleras en gång per år.
Mätningarna ska utföras i
överensstämmelse med relevant och
aktuell CEN-standard och av
ackrediterat luftlaboratorium.

Emissionsmätning av stoft och NOx
för pelletspannan HP4 utförs varje
år. Mätningen utförs av
ackrediterat laboratorium enligt
standardmetoden SS-EN14792
(NOx) och SS-EN13284-1 (stoft).

5. Buller från anläggningen ska
begränsas så att den vid närmaste
bostadshus inte överskrider en
ekvivalent ljudnivå om

En bullermätning utfördes under
2020 som visar att den beräknade
ljudnivå från skorstensutsläppet vid
närmaste bostäder (1,5 km bort) är
ca 18 dB(A). Bullerkravet klaras
med god marginal vid närmaste
bostadshus.

50 dB(A) vardagar dagtid (06.0018.00)
40 dB(A) nattetid (22.00-16.00)
45 dB(A) övrig tid.
6. Nödvändiga försiktighetsmått skall
vidtas vid hantering av bränslen så att
besvärande damning, lukt, brandfara
eller annan skadeverkan på miljön inte
uppstår.

Lossning av olja sker enligt särskild
rutin där det ingår att täcka för
dagvattenbrunnar vid oljelossning.
Dagvattnet går till hamnens
dagvattensystem med
oljeavskiljare.
Ett stoftfilter finns på silo för att
undvika damning vid påfyllning av
pellets.

7. Eldningsolja ska lagras i cistern med
sekundärt skydd som rymmer hela
cisternens volym. Det ska finans
påkörningsskydd om det föreligger
risk för påkörning och cisternen ska
vara regnskyddad.

Bioolja lagras i en invallad tank
utanför anläggningen. Invallningen
rymmer minst hela oljetankens
volym på 30 m3 och innefattar även
påfyllning. Oljetanken är inbyggd i
invallningen och är på så sätt
skyddad från nederbörd.

8. Golvbrunnar och dess ledningar i
anläggningen ska vara konstruerade så
att olja och förorenat vatten inte kan
nå spillvattennätet.

Golvbrunnar är kopplade till
spillvattennätet via avskiljningsbrunn med larm och skiktområde
för olja (oljeavskiljare). Avloppet
från golvbrunnarna är normalt
stängda via motormanövrerad
ventil i avskiljningsbrunnen men
kan öppnas, t.ex. i händelse av
haveri på vattenledningarna eller
vid utsläpp av fjärrvärmevatten i
samband med underhåll. Ventilen
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stängs med automatik efter ca 4
timmar.

9. I samband med demontering av
befintlig panna (HP1) och dess
rörledningar ska ni göra en
materialinventering och klassa avfallet
enligt avfallsförordningen och dess
bilaga 4.

En materialinventering och
klassning av avfallet gjordes innan
demontering av den tidigare
oljepannan, HP1. En materialinventering gjordes och klassning
enligt avfallsförordningen.

10. Program för anläggningens
egenkontroll ska uppdateras och
lämnas till miljöförvaltning när
anläggningens nya panna tagits i drift.

Kontrollprogram uppdaterades
2020 och är inskickat till
miljöförvaltningen.

Anläggningen ska i övrigt drivas i
enlighet med vad som redovisats i
anmälan.

Anläggningen drivs i enlighet med
vad som redovisats i anmälan.

Efterlevande av föreskrifter och förordningar
Verksamheten omfattas inte av någon av Naturvårdsverkets föreskrifter som ska redovisas i
miljörapporten.

3.4.1 Förordning om medelstora förbränningsanläggningar
2015 beslutade EU om ett direktiv för medelstora förbränningsanläggningar (MCP), vilket under
2018 införlivades i svensk lagstiftning genom förordning (2018:471) om medelstora
förbränningsanläggningar. Förordningen gäller anläggningar mellan 1 och 50 MW. HP3 samt
HP4 på Skarvikshamnens VC är så kallades 2018-anläggningar som togs i drift senast december
2018 enligt förordningen. Den nya bioolje och gaspannan HP1 är en så kallad ny anläggning.
Förordningen innehåller begränsningsvärden och dessa begränsningsvärden överensstämmer
med gränsvärden för SO2, NOx och stoft enligt föreläggande om försiktighetsmått. Registrering
måste göras senast 1 januari 2024 för 2018-anläggningar. Registrering av HP3 och HP4 har inte
utförts än, men den nya HP1 pannan har registrerats.

3.4.1 Biogas
Biogas samdistribueras med naturgas via rörledning fram till en del av Göteborg Energis
anläggningar. Den så kallade gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter
anslutna till ett gasnät möjlighet att handla biogas virtuellt på precis samma sätt som vid handel
med grön el. Detta görs genom att biogascertifikat köps in för en andel av den naturgas som har
förbrukats på anläggningen.

Övriga gällande beslut
3.5.1 Tillstånd till transport av farligt avfall
Länsstyrelsen har i beslut daterat 2020-08-26, gett Göteborg Energi AB tillstånd till vägtransport
av farligt och icke-farligt avfall, med stöd av 36 § avfallsförordningen (2011:927). Tillståndet
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gäller t.o.m. 2025-08-25 och omfattar styckegods- och flakstransport av farligt och icke-farligt
avfall.
För Skarvikshamnens värmecentral innebär detta att farligt avfall som uppkommer i
verksamheten kan transporteras till någon av företagets egna produktionsanläggningar för
omhändertagande av godkänd transportör och mottagare.

4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner
Kontroll av utsläpp till vatten
Golvbrunnar inne i anläggningen är kopplade till spillvattennätet via avskiljningsbrunn med
larm och skiktområde för olja (oljeavskiljare). Avloppet från golvbrunnarna är normalt stängda
via motormanövrerad ventil i avskiljningsbrunnen men kan öppnas, t.ex. i händelse av haveri på
vattenledningarna eller vid utsläpp av fjärrvärmevatten i samband med underhåll. Ventilen
stängs per automatik efter 4 timmar.
Dagvattenbrunnar utanför anläggningen är kopplade till hamnens gemensamma
dagvattensystem där dagvatten går via oljeavskiljare innan utsläpp till recipient.

Kontroll av utsläpp till luft
Utsläppen till luft ska enligt rutin kontrolleras genom mätning en gång per år efter
pelletspannorna av ackrediterat mätlaboratorium. Mätning ska utföras med avseende på stoft
och NOx. Den senaste emissionsmätningen utfördes under 2020 för HP1 och HP4, resultatet
redovisas under avsnitt 5.3 och rapporterna finns i sina helheter i bilaga 1 och 2.

Kontroll av oljeavskiljare och larm
Enligt rutiner som gäller oljeavskiljare på alla anläggningar som Göteborg Energi ansvarar för,
ska behörig extern firma årligen kontrollera larm, slam- och oljenivåer samt vid behov utföra
tömning. Därutöver gör bolaget en intern årlig kontroll av larm och nivåvakter mm. Var femte år
görs det en mer omfattande besiktning.
På Skarvikshamnens värmecentral finns en oljeavskiljare. Kontroll av oljeavskiljaren utfördes i
oktober 2020 och resulterade inte i några anmärkningar.

Åtgärder för att minska risker
Bolaget utvärderar kontinuerligt genom sitt miljöledningssystem sin verksamhets påverkan på
miljön. Med hjälp av internrevisioner, riskanalyser och regelbundna besiktningar förebyggs,
hindras och motverkas skada på miljön och ständiga förbättringar uppnås.
I enlighet med miljöbalken och förordningen om egenkontroll har Göteborg Energi AB i
miljöledningssystemet rutiner och instruktioner för att fortlöpande och systematiskt undersöka
och bedöma riskerna med verksamheten. För produktionsanläggningarna finns en plan för
genomförandet av riskanalyser. Dessa sker vart tredje år eller oftare vid exempelvis
förändringar i verksamheten.
Då Skarvikshamnens VC ligger i Skarvikshamnen är Göteborg Energi delaktiga i Göteborgs
Hamns samarbetskommitté. På dessa möten informeras bland annat om säkerhetsföreskrifter,
gemensamma larm, trafikregler, mm. De säkerhets- och miljöavvikelser som har uppkommit gås
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igenom. Erfarenheter från samarbetskommittén kan sedan implementeras i Skarvikshamnens
riskarbete. Den senaste riskanalysen utfördes i oktober 2019 efter att den nya pannan HP1 hade
installerats.

5 Sammanfattning av miljöpåverkan
Drifttid, bränsleförbrukning och produktion
Tabell 5. Redovisning över drifttid, bränsleförbrukning samt energi.

Pannor

Drifttid
(h)

Tillfört bränsle Typ av bränsle

HP1 - Bioolja

25

3 ton

Bioolja (RME)

HP1 - Biogas

5380

748 kNm3

Biogas*

HP3

3666

509 kNm3

Biogas*

HP4

3 863

1 951 ton

Pellets

Totalt:

12 909

Tillförd
bränsleenergi
(MWh)

Producerad
avgiven
energi
(MWh)

23 316

19 122

VVX

6 652**

* Biogas har köpts på marknaden och förts in på gasnätet enligt Grön Gasprincipen.
**Tillförd energi via värmeväxlare från Göteborg Energis fjärrvärmenät.

Driftstörningar och vidtagna åtgärder
Inga driftstörningar som har resulterat i miljötillbud har inträffat på anläggningen.

Utsläpp till luft
Samtliga utsläpp till luft från Skarvikshamnens VC redovisas i tabellen nedan. För anläggningen
har biogas köpts in motsvarande hela gasförbrukningen under 2020 och dessa biogena utsläpp
redovisas nedan. Alla bränslen på anläggningen är förnybara.
Tabell 6. Redovisning utsläpp till luft från anläggningen under året.

Parameter

Koldioxid, biogent

Utsläpp
(ton)

Bioolja
(RME)

Emissionsfaktorer
Naturgas/
Pellets
Biogas

5 928

75,3 g/MJ1

57 g/MJ1

96 mg/MJ1

Kväveoxider

3,1

75 mg/MJ2

19 mg/MJ2

39 mg/MJ2

Svavel

0,2

0,13 mg/MJ2

-

0,011 vikt%5

Svaveldioxid

0,4

-

-

-

Stoft

0,7

0,33 mg/MJ2

-

4,3 mg/MJ2

Årsutsläpp har beräknats utifrån använd mängd bränsle multiplicerat med dess värmevärde och
specifika emissionsfaktorer. Referenser till emissionsfaktorerna anges i det följande.
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Referenser emissionsfaktorer
1. Naturvårdsverkets referenslista över emissionsfaktorer och värmevärden för
växthusgaser och luftföroreningar 2020.
2. Enligt emissionsmätning 2020
3. Enligt bränsleanalyser

Buller
I samband med prestandaprov för den nya pannan 2020, HP1, gjordes en industribullermätning.
Resultatet från bullermätningar visar att uppmätt ljudeffekt visar att trolig sammanlagd ljudnivå
från skorstensutsläppet vid närmaste bostäder (1,5 km bort) blir ca 18 dB(A). Med angivna
förutsättningar klarar verksamheten aktuella riktvärden för industribuller, även nattetid, med
god marginal. Den nya pannan bidrar inte till förhöjd ljudnivå vid de närmsta bostäderna. Detta
innebär att inga bullerskyddsåtgärder krävs.

Kemikaliehantering
De kemikalier som används på Skarviks VC finns förtecknade i det koncerngemensamma
kemikaliedatasystemet Chemsoft. Från systemet erhålls en kemikalieförteckning med specifika
kemikalier för anläggningen. Kemikalierna är bedömda av Göteborg Energis kemikalieansvarig
och godkända att användas på anläggningen.
Göteborg Energi arbetar med utfasning av farliga kemikalier i syfte att bidra till
en giftfri miljö. Med farliga kemikalier i det här avseendet avses kemikalier som innehåller en
halt >0,1 % av ämnen som är klassificerade som antingen cancerogena, mutagena,
reproduktionsstörande, hormonstörande, särskilt farliga metaller, ozonstörande ämnen samt
ämnen med egenskaperna persistenta, bioackumulerande och toxiska s.k. PBT/vPvB-ämnen. Det
rör sig om kemikalier med skiftande användningsområden, både underhålls- och
processkemikalier. Som ett resultat av detta arbete har 3 st. farliga kemikalier fasats ut under
2020 på Göteborg Energi och 4 st. kemikalier har nekats att användas av entreprenörer vid
tillfälliga arbeten.
Kemikalieförbrukningen för Skarvikshamnens VC redovisas i bilaga 3. I denna redovisas
kemikalier som får köpas in specifikt för anläggningen samt förbrukade mängder av dessa.

Avfallshantering
Inom Göteborg Energi finns olika styrande dokument för att säkerställa att avfall hanteras i
enlighet med gällande lagstiftning och andra krav bl.a. rutiner, avfallsplaner, avfallsmanualer och
avfallsguider. Syftet är också att minimera miljöpåverkan vid hanteringen av avfallet och att om
möjligt minimera uppkomsten av avfallet.
Hantering av eventuellt uppkommit avfall är kortvarig i anläggningen och avfallet tas oftast med
till Sävenäs (Göteborg Energi har tillstånd för interna avfallstransporter) eller tas om hand av
anlitad entreprenör vid olika arbeten på anläggningen.
På Skarvikshamnens värmecentral hanteras flygaska och bottenaska gemensamt, dvs. dessa
hamnar i en och samma container. Redovisning av mängden avfall som uppkom under 2020
finns i tabellen nedan.

13

GÖTEBORG ENERGI AB
Årsrapport 2020
Skarvikshamnens Värmecentral

Diarienummer 10-2021-0077

Tabell 7. Redovisning av avfall som hämtats från anläggningen av extern entreprenör under året.

Avfall

Avfallskod Transportör

Mottagare

Aska
Askvatten

10 01 01
13 05 03*

Ragnsells
Fortum Waste
Solutions

Cleanpipe AB
Cleanpipe AB

Mängd
i ton

* Farligt avfall

Åtgärder som vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och
energi
Koncernen Göteborg Energi har ett gemensamt mål om att minska energiförlusterna i
anläggningar och distributionsnät. För att nå målet har energikartläggningar utförts och för att
genomföra åtgärder där de gör mest nytta har en för anläggningarna gemensamma
”åtgärdsbank” skapats. Anläggningar med den största elförbrukningen har identifierats och
fokus läggs primärt på dessa anläggningar. I energiledningsarbetet kommer åtgärder prioriteras
mellan anläggningarna, vilket kan innebära att vissa anläggningar inte får någon åtgärd ett visst
år.
De energibesparande åtgärder som har gjorts på Skarvikshamnens VC är att den gamla
oljepannan HP1 har bytts ut och ersattes med en ny panna som nu har tagits i drift. Den nya
pannan använder naturgas/allokerad biogas samt bioolja som bränsle. Åtgärden resulterar i
minskad användning av fossil olja och ökad mängd förnybara bränslen. Den nya pannan har en
bättre verkningsgrad som innebär att mer värme produceras av mindre mängd tillsatt bränsle.
En översyn har gjorts på driften av samtliga pannor på anläggningen för att minska start och
stopptid, vilket resulterat i en bättre optimering av driften.
Elmotorer på nätpumparna är bytta till större motorer med bättre verkningsgrad. Kapaciteten
på nätpumparna har därmed ökat för att tillgodose utökad efterfråga från kunder i
Energihamnen.
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